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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 16. mai 2013, klokken 12:00 – 13:00,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene 

Vigdis Bjerkeli, Forskerforbundet 
Gry B. Larsen, NTL 
d 

Fra Det medisinske fakultet

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi 

 
Bjørn Hol 

Halvor Fahle, rådgiver økonomi 
Åse Sørheim (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Tertialavslutning og ledelseskommentar per 30.4.13 
Regnskapet viser et overskudd på basismidler på 40 mill kroner, dette er en nedgang på 16 
mill fra årets begynnelse og utgjør et totalt avvik fra budsjett på 3,5 mill. Det har blitt lagt inn 
en del prosjektmidler i basis, særlig fra Jebsentildelingen, fordelingen der er ikke klar ennå. 
Personalkostnader og andre driftskostnader ligger omtrent på budsjett. 
 
Prosjektregnskapet viser et overskudd på 230 mill. Dette innebærer en nedgang på 36 mill 
siden årsskiftet. Alle kostnader er lavere enn budsjettert, men det ligger et stort avvik på 
inntektssiden. Klinmed har ikke fått utfakturert prof II-stillingene til OUS, derfor er det 
registrert et stort avvik på denne posten. Utfaktureringen skal ferdigstilles før sommeren. 
Regnskapet viser et avvik på 6 på CIR, grunnet ny avtale signert ved nyttår som ikke har 
kommet med på utbetalingsrunden fra NFR. 
 
Regnskapet med kommentarer samt ledelsesvurdering sendes til organisasjonene når det er 
ferdigstilt 23.5.13 

  
Sak 2 Kiropraktorutdanning 

Medfak skal lever et budsjett til Kunnskapsdepartementet i løpet av mai måned og legger dette 
derfor frem for styret 28.5.13.  
 
Oppbygging av en kiropraktorutdanning forutsetter at både undervisning og forskning 
etableres. Arealbehov, ekstra stillinger og utstyrsbehov er saker fakultetet arbeider med å 
beregne frem mot styremøtet. 
 
I sine beregninger arbeider fakultetet ut fra følgende forutsetninger: 

- Opptak på 20 studenter i året. 
- Første opptak 2015, med oppstart vårsemesteret 2016. 
-  Studium etter ”Odense-modellen”, som innebærer stor samkjøring med 

medisinstudiet.  
- Legger opp til 80% gjennomføring, dette er et optimistisk anslag. 

Man arbeider ut fra to ulike modeller for å beregne behovet for faglig ansatte: 
1) Hvis man ikke beregner at de fire første semestrene undervises felles med 

medisinstudiet anslås behovet til å være 16,1 årsverk når studiet er fullt oppe og går 
med studenter i alle semestre. 

2) Hvis man beregner felles undervisning med medisinstudiet er estimert behov 20,9 
årsverk. 
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 Sammenliknet med ernæringsstudiet eller fem år av medisinstudiet har man beregnet omtrent 
likt antall undervisningstimer. 
 
I tillegg kommer en utplasseringsordning som kan dekkes med 2 årsverk (eventuelt 10 
personer i 20%-stillinger) Videre vil det være behov for en del teknisk-administrative stillinger, 
støtte i Ferdighetssentrene etc. 
 
Arealbehovet estimeres ut fra følgende: To ferdighetssentre, studentklinikk, 
undervisningsarealer og forskningsenhet. Arealene bør ligge i tilknytning til klinikken og 
forskningsenhetene på OUS/UUS. I tillegg må disseksjonsarealene på Domus Medica 
opprustes. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

• Representanten fra Forskerforbundet stilte spørsmål ved sykehusenes rolle i 
undervisningen på det nye studiet. Fakultetet vil i sitt innspill vise til at det må gis 
ekstra tilskudd til sykehusene for økt undervsiningsbelastning. 

• Representanten fra NTL ønsket en spesifisering av hvordan man så for seg å løse 
arealutfordringen på Ullevål. Det tas sikte på å benytte en brakkeløsning i påvente av 
hva som skjer med sykehuslokalene, men denne skal være solid og skulle vare i 8-10 
år. 

Organisasjonene vil motta ytterligere informasjon når mer konkrete data foreligger. 
 
 

Sak 3 Budsjettmodellens virkemåte 
Fakultetetsseminaret tar for seg budsjettmodellens virkemåte både fordi det er nyttig å 
gjennomgå hvordan budsjettmodellen virker, og for å diskutere følgende problemstillinger: 

- Spørsmålet om hvordan fakultetet skal fordele penger til undervisning (tidligere 
styrevedtak har forutsatt at undervisningskostnadene dekkes først, og at det som blir 
igjen skal gå til forskning og andre aktiviteter).  

- Spørsmålet om avsetninger til særskilte kostnader/satsningsfelt.Innføre 
minimumsstørrelse for å kunne søke om tilskudd? 

- Hvordan skal fakultetets praksis for finansiering av 
stipendiatstillinger/postdoktorstillinger legges opp? Per i dag finansieres disse ved en 
brøk og et pålegg om måltall for slike stillinger.  

- Skal fakultetet innføre kostnadsbasert finansiering av doktorgrader?  
- Strategiske satsninger - instituttene ønsker å få midlene direkte fordelt og ikke som 

potter man må søke på gjennom året. Samtidig ber instituttene om midler når det 
dukker opp spesielle situasjoner som krever ekstra ressurser 

Notatet sendes til organisasjonene når det er ferdigstilt. 

 
Sak 4 Eventuelt 

Det pågår et arbeid for å få på plass en felles profilering på nett av de fire norske fakultetene, 
ved hjelp av en felles inngangsportal rettet mot utenlandske studenter og forskere som ønsker 
et opphold i Norge. Målsetningen er å presentere et første utkast på dekanmøtet i juni 2013, 
og å opprette en nettside i etterkant av dette. 
 

 
  
  
 


